Instituto de Previdência dos Servidores Públicos
do Município de Duque de Caxias

ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS - COMIN
COMIN - Nº 06/2016

Data: 21/03/2016

Participantes Efetivos: Wagner de Jesus Soares – Presidente, Mariana
Machado de Azevedo – Economista, Rosangela Pereira de Lima – Diretora
de Contabilidade, Débora Ribeiro Duarte Arditti – Diretora do Departamento
de Pessoal, Ermínia Olga Rocha de Miranda – Secretária e Roberto Franco
Pereira – Tesoureiro.
Às dez horas do dia vinte e um de março de dois mil e dezesseis, atendendo a
convocação, reuniram-se os participantes supramencionados, devidamente
qualificados, passando-se a ser objeto de análise pelos presentes:

1) Análise de Rentabilidade
Dando início aos trabalhos, a economista, Sra. Mariana Azevedo apresenta aos
membros do COMIN os demonstrativos de rentabilidade dos 2 (dois) papéis
operados pelo IPMDC no mês de fevereiro de 2016, quais sejam:
a) PIATÃ FI

RF

LP

PREVIDENCIÁRIO, administrado pela Gradual

Investimentos. Até o momento o extrato referente ao mês de fevereiro de 2016
não foi enviado a esse Instituto, não havendo a possibilidade de informações
sobre o montante alcançado no mês, bem como não há a possibilidade de
informações sobre a rentabilidade alcançada no ano. O extrato referente ao
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mês de fevereiro de 2016 será apresentado aos membros do COMIN assim
que for disponibilizado pela gestora do Fundo, Incentivo Investimentos.
b) BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA2, administrado pela BBDTVM. Em
29/02/2016, alcançou o montante de R$ 4.434.897,11. No mês, a rentabilidade
foi positiva em 1,3261%, e no ano, alcançou uma rentabilidade de 4,3839%,
segundo demonstrativo apensado a presente ATA.

2) Fundo de Investimentos Piatã
Com a palavra, a economista, Sra. Mariana Azevedo relembra aos membros do
COMIN que conforme falado na última reunião desde o mês de janeiro de 2016
os demonstrativos de rentabilidade do Fundo Piatã não estão sendo enviados
para o IPMDC.
Continuando,

frisa

que

tais

demonstrativos

precisam

ser

enviados

mensalmente a empresa de consultoria financeira Crédito e Mercado para
elaboração de relatórios de comparação entre os Fundos pertencentes ao
Instituto e que o não envio dos mesmos além de comprometer o trabalho da
consultoria prejudica a transparência dos resultados obtidos pelo IPMDC,
conforme falado anteriormente.
Finalizando,

afirma

ao

entrar

em

contato

com

a

gestora

Incentivo

Investimentos, obteve como resposta que o cadastro do Instituto não encontrase regularizado de acordo com sua base de dados. Segundo a economista,
continuamos no aguardo de uma resposta por parte da Gestora, uma vez que
tais documentos de credenciamento já foram enviados.
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3) Boletim Focus

Segundo o Relatório de Mercado Focus, levantamento feito com mais de 100
instituições financeiras, para 2016, a expectativa do mercado para o IPCA, a
inflação oficial do país, caiu de 7,46% para 7,43%. Foi o segundo recuo
seguido do indicador. Apesar da queda, ainda permanece acima do teto de
6,5% do sistema de metas e bem distante do objetivo central de 4,5% fixado
para este ano.
A melhora na previsão de inflação do mercado financeiro para este ano
aconteceu na mesma semana em que foi divulgada inflação de fevereiro, que,
segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), somou 0,9% contra 1,27% no mês anterior. Com isso, o índice perdeu força no mês
passado.
Para 2017, a estimativa do mercado financeiro para a inflação permaneceu
estável em 6% – exatamente no teto do regime de metas para o período, e
também longe da meta central de 4,5% estabelecida para o próximo ano pelo
Conselho Monetário Nacional (CMN).
A autoridade monetária tem informado que buscará "circunscrever" o IPCA aos
limites estabelecidos pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) em 2016 (ou
seja, trazer a taxa para até 6,5%) e, também, fazer convergir a inflação para a
meta de 4,5%, em 2017. O mercado financeiro, porém, ainda não acredita que
isso acontecerá.
Com relação ao PIB de 2016, soma de todos os bens e serviços feitos em
território brasileiro, independentemente da nacionalidade de quem os produz, o
mercado financeiro passou a prever uma contração de 3,60% na semana
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passada, contra uma retração de 3,54% estimada na semana anterior. Foi a
nona piora seguida do indicador.
Recentemente, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou
que o PIB brasileiro teve um tombo de 3,8% em 2015 - o maior em 25 anos. Se
a previsão de um novo "encolhimento" se confirmar em 2016, será a primeira
vez que o país registra dois anos seguidos de contração na economia – a série
histórica oficial, do IBGE, tem início em 1948.
Para o comportamento do PIB em 2017, os economistas das instituições
financeiras baixaram a previsão de alta de 0,5% para 0,44%.
Com relação à taxa de juros, após o Comitê de Política Monetária (Copom) do
Banco Central ter mantido os juros básicos da economia estáveis em 14,25%
ao ano na semana passada, o mercado financeiro manteve sua estimativa para
a taxa Selic neste patamar no fim deste ano.
Isso quer dizer que os analistas continuam não acreditando em uma nova alta
dos juros, ou corte dos mesmos, no decorrer de 2016. Já para o fechamento de
2017, a estimativa para a taxa de juros permaneceu inalterada em 12,50% ao
ano - o que pressupõe queda dos juros no ano que vem.
A taxa básica de juros é o principal instrumento do BC para tentar conter
pressões inflacionárias. Pelo sistema de metas de inflação brasileiro, a
instituição tem de calibrar os juros para atingir objetivos pré-determinados. As
taxas mais altas tendem a reduzir o consumo e o crédito, o que pode contribuir
para o controle dos preços.
Segundo a edição do relatório Focus, a redução na perspectiva para a inflação
deste ano também é decorrente do ritmo menor de alta esperado para o dólar.
A moeda já acumula queda de 10,54% em março. Diante disso, o valor
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da moeda norte-americana prevista para o fim de 2016 foi reduzido de R$ 4,25
para R$ 4,20 no Boletim Focus. Ao fim de 2017, a estimativa caiu de R$ 4,34
para R$ 4,30.
A perspectiva para a dívida líquida do setor público subiu de 41% para 41,05%
em relação ao PIB deste ano. Para 2017, a estimativa avançou de 45% para
45,30% do PIB.
A projeção para o resultado da balança comercial (resultado do total de
exportações menos as importações) em 2016 subiu de US$ 41,20 bilhões para
US$ 42,40 bilhões de resultado positivo. Para o próximo ano, a previsão de
superávit avançou de US$ 43,20 bilhões para US$ 46,90 bilhões.
Para 2016, a projeção de entrada de investimentos estrangeiros diretos no
Brasil ficou inalterada em US$ 55 bilhões e, para 2017, a estimativa dos
analistas subiu de US$ 56,25 bilhões para US$ 57,50 bilhões.

4) Considerações Gerais
4.1 - Foi marcada a próxima reunião do Comitê de Investimentos para o dia 05
de abril de 2016, às 10 horas. Nada mais.

______________________________
Wagner de Jesus Soares
Presidente
______________________________
Roberto Franco Pereira
Tesoureiro
5

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos
do Município de Duque de Caxias

______________________________
Mariana Machado de Azevedo
Economista
______________________________
Rosangela Pereira de Lima
Diretora de Contabilidade
_____________________________
Débora Ribeiro Duarte Arditti
Diretora do Departamento de Pessoal
_____________________________
Ermínia Olga Rocha de Miranda
Secretária

Anexos:
 Extrato BB Previd. RF IDKA 2 – Fevereiro/2016
 Relatório de Mercado Focus
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